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Ansvar  

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av Föreningen och verkställa de beslut som 

föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel och ordningsfrågor.  

 

Detta innebär att styrelsen skall verka för trivsel i Föreningen och har ansvaret för att det är ordning och reda 

både i och utanför husen. Alla medlemmar är också skyldiga att rätta sig efter de regler som fastställs. Att bo i en 

bostadsförening innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i Föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i 

föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot Föreningen och övriga medlemmar.  

 

För vem reglerna gäller  

Reglerna gäller inte bara Dig som föreningsmedlem och lägenhetsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar 

omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Reglerna gäller också 

för eventuella andrahandshyresgäster.  

 

Om ordningsreglerna inte följs  

Förseelser som är av mindre allvarlig betydelse för Föreningen och övriga medlemmar leder till uppmaning om 

att följa reglerna. Vid upprepade allvarliga överträdelser kan styrelsen frånta Dig rätten att bo kvar i lägenheten.  

 

1.  Bostadsförening  

En bostadsförening är en juridisk person som äger en fastighet. Genom köp av en lägenhet blir köparen ägare till 

en andel i föreningen.  

 

Grundtankarna med en bostadsförening är att, genom det gemensamma ägandet och ansvarstagandet för 

egendomen, ge medlemmarna inflytande, trygghet och trivsel samt minimera boendekostnader och säkerställa en 

god investering.  

 

En bostadsförening skall ej förväxlas med en bostadsrättsförening. Det finns stora och viktiga legala skillnader 

mellan föreningsformerna. En bostadsföreningen är reglerad av den mer generella ”Lagen om ekonomiska 

föreningar” medan bostadsrättsföreningen är reglerad av den detaljerade speciallagstiftningen 

”Bostadsrättslagen”. I Bostadsföreningen regleras rättigheter och skyldigheter mellan föreningen och 

medlemmarna till största delen i föreningens stadgar och föreningen har stora friheter att själv bestämma stadgar 

och andra regler. Prövning av Styrelsens beslut sker i domstol.  

 

2. Vår förening  

I bostadsföreningen Vega nr 3 u.p.a., belägen i kvarteret Flundran 4 med adress Karlavägen 46, finns 18 

medlemslägenheter och 2 medlemslokaler fördelade på ett Gathus med 9 lägenheter och 2 lokaler, ett Gårdshus 

med 8 lägenheter samt ett mindre Gårdshus med 1 lägenhet. Föreningen är medlem i Fastighetsägarföreningen.  

 

3. Stadgar  

Stadgarnas lydelse kan föreningen i stor utsträckning själv bestämma men skall fastställas av Bolagsverket.     

Att ändra stadgarna kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor samt att besluten tas med 

kvalificerad majoritet.  

 

4. Föreningsstämma  

Varje år, före april månads utgång, hålls ordinarie föreningsstämma. På stämman redovisar styrelsen viktiga 

händelser och det ekonomiska utfallet under året som varit genom sin förvaltningsberättelse. Vidare presenteras 

förslag till budget för det kommande förvaltningsåret med förslag till större underhållsåtgärder samt 

avgiftsnivåer. Vid stämman sker också val av styrelse och andra funktionärer för det kommande året. Till 

stämman kallas samtliga medlemmar. Vid omröstning har varje lägenhet en röst.  

 

 

 



5. Styrelse  

Föreningens styrelse verkställer föreningsstämmans beslut och leder den löpande verksamheten. Styrelsen tar 

gärna emot synpunkter och förslag som rör verksamheten, dock helst skriftligt.  

 

6. Medlems enskilda underhållsansvar  

Den enskilde lägenhetsinnehavaren har underhållsskyldighet för den egna lägenheten. Detta innebär i korthet att 

varje medlem ska vidta de underhållsåtgärder som erfordras i lägenheten, samt svara för de kostnader som därvid 

uppkommer.  

 

Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas 

lägenhetens golv, väggar och tak, inredning kök och badrum, glas och bågar i fönsters insida samt inner- och 

ytterdörrar, vidare även ev. tillhörande balkong/takterrass.  

Det är särskilt viktigt att medlemmarna har uppsikt över sin lägenhets våtutrymmen och det åligger varje 

medlem att på egen hand regelbundet rensa golvbrunnar i lägenheten. Läckageskador kostar stora pengar för den 

som orsakat läckaget och leder ofta till stort obehag för de som drabbas.  

 

7. Föreningens underhållsansvar  

Föreningen ansvarar för alla gemensamma utrymmen som entré, trapphus och källare samt fasader, fönsters 

utsidor, tak och yttre områden. Dessutom ansvarar föreningen för uppvärmningssystemet, ventilationen och 

stamledningar.  

För att minska kostnaderna för enklare underhållsåtgärder genomförs årligen gemensamma aktiviteter. Är 

medlem förhindrad medverka vid dessa aktivitetstillfällen utgår särskild ”städavgift”. 

Vidare skall samtliga medlemmar, på eget initiativ, även hjälpa till med dagligt underhållsarbete såsom byte av 

glödlampor, sopning, snöskottning, iordningställande av soprum, rengöring av filter i tvättstugan etc. när detta 

uppenbarligen behövs.   

 

8. Felanmälan och jouråtgärder  

Upptäcker Du fel eller skador på gemensamma utrymmen skall dessa omgående anmälas till styrelsen. Alla 

arbeten på utrymmen som föreningen är ansvarig för skall godkännas av, och beställas genom, styrelsen.  

 

Har en nödsituation uppstått avseende brand, personskada, vattenskada, hiss och lås till entrédörren har Du 

rätt/är skyldig att tillkalla jourhjälp. Företag som skall anlitas framgår av anslag på Föreningens anslagstavla.  

Har jourhjälp tillkallats skall styrelsen i efterhand snarast informeras.  

 

9. Överlåtelse  

Varje form av överlåtelse av lägenhet (även arv och gåva) ska godkännas av styrelsen. Anmälan om överlåtelse 

skall lämnas i god tid till styrelsen så att tidigare medlem kan beviljas utträde ur föreningen. Särskild 

överlåtelseanmälan och medlemsansökan ska inges till föreningens ordförande. Till handlingarna skall bifogas 

köpeavtal eller eventuella arvs- och gåvohandlingar. Medlemskap beviljas i princip endast den som avser att 

nyttja lägenheten som egen bostad. Överlåtelseavgift, 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp, betalas av säljaren.  

 

10. Pantförskrivning  

Ny pantförskrivning samt ändring av befintlig pantförskrivning skall omgående anmälas till styrelsen för 

notering i lägenhetsförteckningen. Pantsättningsavgift, 1,0 % av aktuellt prisbasbelopp, betalas av pantsättaren.  

 

11. Andrahandsuthyrning/utlåning  

Medlem äger rätt att vid beaktansvärda skäl och efter godkännande av styrelsen hyra ut sin lägenhet i andra 

hand. Skriftlig ansökan inlämnas till styrelsen med uppgift om orsak, önskad tidsperiod och vem som är tänkt 

som hyresgäst.  

 

Andrahandsuthyrningen beviljas för en begränsad tid med högst 12 månader åt gången, och endast för en person 

(ej juridisk) under en och samma hyresperiod.  

 

Upplåtelseavgift utgår med ett belopp motsvarande 10 % av prisbasbelopp. Avgiften gäller per hyresperiod och 

erläggs i förskott.  

 

Medlem ansvarar för att föreningens stadgar, ordningsregler och andra anvisningar följs av den  som disponerar 

lägenheten. Mot denna bakgrund kan inte rätt till andrahandsuthyrning beviljas för medlem som ännu inte flyttat 

in, eller endast mycket kortvarigt bott, i sin lägenhet. Om en hyresgäst grovt bryter mot föreningens regler kan 

tillståndet för andrahandsuthyrning återkallas.  



 

Utlåning av lägenhet till anhöriga och nära vänner, utan kommersiellt syfte, är tillåten. Om utlåningen varar mer 

än 2 veckor skall styrelsen dessförinnan informeras. 

 

12. Ombyggnad/renovering  

Fastigheten har ett ”högt kulturhistoriskt värde” vilket ålägger Föreningen att vid såväl invändig som utvändig 

ombyggnad/renovering iaktta stor varsamhet. Mindre förändringar får göras i lägenheten, t ex lägga nya golv, 

sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror i köket. För ”mer omfattande” förändringar, t ex ta ner en vägg, dra nya 

rör i kök och badrum, krävs tillstånd från styrelsen. I vissa fall krävs även bygganmälan/bygglov till/från 

Stockholms Stad. Kontakta alltid styrelsen innan ombyggnads-/renoveringsarbeten sätts igång.  

 

Alla ”mer omfattande” arbeten skall kvalitetssäkras och byggansvarig samordnare finnas. ”Säker Vatten-

installation” skall tillämpas. Vid mer komplicerade ombyggnadsarbeten utser Styrelsen en oberoende  

kontrollant, vilken anlitas på medlemmens bekostnad. Efter avslutat arbete skall kopia på ”Egenkontroll” (enligt 

PBL) lämnas.  

 

Störande arbete får endast utföras vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.  

 

13. Förvaltning och avgifter  

Föreningens kamerala förvaltning utförs av Rådrum AB. Föreningsavgifter fastställs av Föreningsstämman. 

Avgifterna erläggs månadsvis i förskott och skall vara föreningens konto tillhanda senas på förfallodagen. 

Eventuell förseningsavgift plus dröjsmålsränta debiteras.  

 

14. Brandskydd och åtgärder vid brand  

Enligt lag skall varje lägenhet vara utrustad med brandvarnare. Vi rekommenderar även brandfilt och 

brandsläckare 

 

Bränder är lättare at förebygga än at släcka. De flesta bränder beror på slarv, okunskap eller bristande 

uppmärksamhet. Exempel på vanliga brandrisker är levande ljus, sängrökning, glappande kontakter, blinkade 

lysrör och elektriska apparater typ vattenkokare. Det åligger varje medlem att vida alla erforderliga åtgärder för 

at förebygga brand. Observera vidare att inga barnvagnar, snöpulkor och andra skrymmande föremål får placeras 

på våningsplanen eller i trapphuset på grund av brand- och utrymningsskäl. 

 

Om brand uppstår är grundregeln ”Rädda – Larma – Släck” i nämnd ordning. Först av allt skall således 

människor räddas ur branden. Varna också övriga boende i huset. Därefter skall räddningstjänsten larmas genom 

att ringa 112. Gör därefter ett släckningsförsök om det kan ske utan risk. Tänk på att stängda dörrar och fönster 

hindrar brand och rök från att sprida sig lika snabbt som den annars skulle ha gjort. Använd aldrig hissen vid 

utrymning!  

 

15. Allmän aktsamhet  

Tänk på att vara aktsam om och väl vårda Föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer 

betalas av oss alla gemensamt. Lägenheten får ej användas för annat än avsett ändamål.  

 

16. Säkerhet  

a)   Kontrollera att ytter porten i fastigheten går i lås efter en in- och utpassering.  

b)   Var försiktig med att sprida portkoden.  

c)   Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.  

d)   Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.  

e)   Var försiktig med eld. Låt besiktiga kakelugnar innan de tas i bruk.  

f)   Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.  

g)   Meddela grannar och/eller styrelsen vid längre tids frånvaro.  

h)   Initiera varning och förebyggande åtgärder vid akut risk för takras.  

 

17. Gemensamma kostnader  

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackningar när 

vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Glöm ej att släcka 

efter Dig när Du lämnar källar- eller vindsutrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla medlemmar 

gemensamt.  

 



 

18. Balkonger/altaner  

Balkonger/altaner får inte användas för:  

a)   Permanent förvaring av bohag som inte hör till normal balkongmöblering.  

b)   Skakning av mattor, sängkläder mm.  

c)   Grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.  

d)   Inga cigarettfimpar får kastas ner på gården.  

 

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd 

och/eller snösmältning. Innehavare av balkong svarar själv för visst underhåll av balkongen såsom tvätt och 

oljning av trall o förekommande fall. För det underhåll som föreningen ansvarar för tas en separat balkongavgift 

ut.  

 

19. Gården  

a)   Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.  

b)   Gården får användas för privata arrangemang. Informera övriga medlemmar vid anslagstavlan.  

c)   Fimpar, snus och tuggummi får inte kastas på gården.  

d)   Marschaller skall placeras i marschallhållare vilka i sin tur placeras så att elden inte ger upphov till sotfläckar 

eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och stearin- och sotfläckar som 

eventuellt trots allt uppkommit.  

e)   Trappavsatser får av säkerhetsskäl ej utsmyckas med privata möbler, större mattor eller blomarrangemang 

eller belamras med barnvagnar, cyklar eller andra föremål. Entrémattor, dörrkransar och dylikt är givetvis 

tillåtet.  

 

 

20. Källare och vind  

På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras i respektive lägenhets förråd. Gångar skall 

hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden. Förråd skall vara märkta 

och hållas låsta. Ventilationsluckor får ej sättas igen.  

 

21. Avfallshantering  

Föreningen har ett gemensamt soprum på gården. I detta kan lämnas i därför avsedda kärl:  

a)   Hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna.  

b)   Kartong och pappersförpackningar.  Vik ihop och platta till. 

c)   Tidningar 

d)   Grovsopor.  

e)   Returglas. Kärl för klart respektive färgat glas.  

f)   Glödlampor.  

g)   Batterier.  

 

El- och elektronikavfall skall enligt lag samlas in särskilt och får inte lämnas med andra sopor. Du ansvarar själv 

för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. 

 

Föreningen betalar för den volym avfall som hämtas så var noga med att vika ihop kartonger 

etc. för att hålla nere de gemensamma kostnaderna. Separata kärl gäller för de boende och 

Systrarna Axelssons verksamhet. För de fall att kärlen är fulla är det ej tillåtet att ställa 

ytterligare sopor på golvet.  
 

22. Parabolantenn  

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.  

 

23. Tvättstuga  

Föreningens tvättstuga är belägen i gathuset. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna 

utanför tvättstugan.  

 

24. Cyklar, barnvagnar och rollatorer  



Cyklar skall förvaras i cykelstället på gården och får ej heller ställas utanför porten. Mopeder, vespor och 

motorcyklar får ej förvaras på gården.  

 

 

25. Husdjur, skadedjur och ohyra   

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas 

på gården eller i planteringar. Plocka upp djurets spillning.  

 

Skadedjur (möss, råttor och duvor) och ohyra (vägglöss, kackerlackor, mal m.fl.) kan orsaka stor ekonomisk 

skadegörelse och obehag. Det är den enskilde medlemmens ansvar att underrätta styrelsen så snart ohyra eller 

skadedjur upptäcks och det är Föreningens ansvar att vidta åtgärder för sanering.     

 

För att förebygga skadedjur och ohyra skall bostadsutrymmen och gemensamma fastighetsutrymmen hållas väl 

städade. Särskild noggrannhet skall iakttas med hantering av hushållsavfall vilka endast, väl förslutna, får kastas 

i därför avsedda kärl i soprummet. Att även kortvarigt förvara hushållsavfall på andra ställen är absolut 

förbjudet. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar locka till sig råttor 

eller andra skadedjur.  

 

26. Störningar  

För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa 

hänsyn. Skyldigheten gäller förutom i lägenheten även i gemensamma utrymmen som t ex i trappa och hiss. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa under helger och från klockan 22 på kvällen till 

klockan 7 på morgonen. Diskmaskiner och tvättmaskiner i lägenheterna får inte köras under denna tid. För starkt 

störande hantverksarbete gäller att dessa endast får utföras vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00.  

 

Exempel på störningar:  

a)  Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. 

Man får inte spela högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TVn på alltför högt.  

b)  Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.  

c)  Husdjur får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.  

d)  Rökning får inte ske i entré, trapphus eller hiss.  

 

27. Övrigt  

Bredband  Föreningen är ansluten till Stokabs Fibernät. Avgift för gruppabonnemang utgår. 

Kabel TV  Föreningen  tillhandahåller ComHems ”Must carry utbud”  

Portkod  Föreningen har för avsikt att byta portkod till entrén var sjätte månad eller vid behov.  

Städning  Städning av gemensamma utrymmen är utlagd på entreprenad och utförs varje vecka vintertid 

och varannan vecka sommartid. Föreningen genomför dessutom ett årligt städtillfälle. Samtliga 

medlemmar förväntas ställa upp vid detta gemensamma städtillfälle. 

 
 


